المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية جامعة عين شمس
"رؤى مستقبلية لتطوير التعليم وإعداد المعلم"
كلية التربية جامعة عين شمس
برنامج المؤتمر

اليوم األول :االثنين 1172/71/71
توقيت

المكان /النوع إدارة الجلسة

الجلسة

اللغة

الجلسة
تسجيل

-00.00
00.00
-00.00
00.00

المسرح /عامة

-00.00
00.00

تعليم للتحرير ال للتطويع

ا.د /سعيد إسماعيل علي
كلية التربية ،جامعة عين شمس
استراحة شاي

-00.00
00.20

المسرح /متزامنة

كلية التربية ،جامعة عين
شمس

أ.د .إسماعيل الفقي

تعرف تقنيات إدارة الضغوط العصبية
المستخدمة من قبل المعلمين األوائل في مقاطعة
البنجاب

د .مصباح مالك ،د .غالم فاطمة ،د .عابد
حسين
جامعة البنجاب ،باكستان

اإلنجليزية مع ترجمة
للعربية

-00.20
00.20

العربية مع ترجمة لإلنجليزية

افتتاح

توقيت

المكان /النوع إدارة الجلسة

الجلسة

اللغة

الجلسة
التعلم القائم على المشروع :وحدة متعددة
التخصصات لتنمية مهارات وقيم اإلنتاجية
والمساءلة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائى

د .تفيدة سيد
المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية،
مصر
تحديد العوامل التي تؤثر على
الكفاءة المهنية للمدرسين في
المستوى الثانوي في البنجاب

د .عابد حسين ،د .مصباح مالك ،د.
غالم فاطمة
جامعة البنجاب ،باكستان
تجربة رائدة لكلية التربية في التعليم
المنظومي والتكامل المعرفي بالتعليم قبل
الجامعي

-00.20
00.20

أ.د/ممدوح عبد العزيز وأ.د/عادل عمارة

قاعة  /0متزامنة

ا.د .شاكر فتحي

نحو االحترافية لتكوين المدرس

أ.د .زوليخة طوطاوي

العربية

كلية التربية ،جامعة عين شمس

كلية التربية ،جامعة عين شمس

كلية العلوم االجتماعية ،جامعة مولود معمري،
الجزائر
الممارسة التعليمية في ضوء المقاربة
بالكفاءات :قراءة في المفهوم واآلفاق

د .مصطفاوي دجالل
مركز جامعة عين تموشنت الجزائر

المسرح /عامة

كلية التربية ،جامعة عين شمس

أ.د .طلعت منصور

د .محمد أحمد قطب صقر
جامعة القاهرة

النزعة الى التأسف بين مديرى مؤسسات التعليم
العالى :دراسة كمية

اإلنجليزية مع ترجمة
للعربية

-00.20
02.00

تأثير مجموعات الدراسة
بالفيسبوك على رضا المتعلمين

توقيت

الجلسة

المكان /النوع إدارة الجلسة

اللغة

الجلسة

ا.د .ممتاز أختر ،د .مصباح مالك ،د .غالم
فاطمة
جامعة البنجاب ،باكستان
اثر التكنولوجيا ووسائل التواصل
االجتماعى على مهارات االتصال
التجارى لمتعلمى اليوم الكبار

د .بوب باريت
الجامعة العامة األمريكية،
الواليات المتحدة األمريكية

رضا الوالدين ومشاركتهم في توفير التعليم
الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة ألطفالهم
مما يعانون من االعاقة السمعية

د .غالم فاطمة ،د .مصباح مالك،
د .سمينة أشرف ،د .دور نياب
جامعة البنجاب ،باكستان
الشراكة بين المدرسة والجامعة لمجتمعات من
المتعلمين ()SUP4PCL
مشروع إيراسموس  :+كلية التربية جامعة عين
شمس .دراسة حالة

د .دينا صابر ،د .سالي كمال ،أد .مينة أبو
المكارم
معلمات بوزارة التربية والتعليم ،مصر

-02.20
03.20

برنامج االتحاد األوروبي
للمنح الدراسية والتعليم العالي

د .ياسر الشايب
المنسق الوطني لبرنامج
االتحاد األوروبي للتعليم العالي
بالقاهرة

العربية

قاعة  /0ورشة عمل

-02.00
02.20

غداء

اليوم الثاني :الثالثاء 1172/71/72
توقيت

المكان/النوع

الجلسة

إدارة الجلسة

اللغة

الجلسة
تسجيل

-00.00
00.00

إدخال نظام التعليم الفني والتدريب المهني القائم
على الجدارات
بناء الثقة والمصداقية

-00.00
00.00

المسرح/عامة
متزامنة

المسرح/

التدريب داخل المؤسسة والتعلم عن
بعد في التعليم الفني الثانوي

اإلنجليزية مع ترجمة للعربية

-00.00
00.00

دونالد بيترسون ،شون كيرلي
خبيران من المملكة المتحدة
(مشروع تطوير التعليم الفني
والتدريب المهني الممول من
الحكومة المصرية واالتحاد
األوروبي)
أوفا ويكنبرج

خبير ألماني ،أكاديمية السويدي الفنية
تعليم قيم الوسطية لمواجهة الفكر
المتطرف في نظام التعليم المصري

-00.00
00.00

أ.د مصطفى عبد القادر زيادة
كلية الشرق العربي للدراسات العليا،
السعودية

قاعة  /0متزامنة

كلية التربية ،جامعة عين شمس

أ.د .مصطفى رسالن

د .أسماء محمد نبيل ،د.مني حسني
كلية التربية ،جامعة عين شمس
تأثير اللغة االم على تعلم وتعليم
اللغة االنجليزية كلغة اجنبية

د .بشير بوهانية
جامعة أدرار ،الجزائر

إشكالية جعل اللغة األجنبية لغة التعليم
وتداعيات ذلك على الهوية الثقافية
العربية

د .أيسم سعد محمدى محمود
كلية الدراسات العليا للتربية ،جامعة
القاهرة
استراحة شاي

العربية

-00.00
00.20

مفهوم اإلرهاب لدى الطالب الجامعى
دراسة ميدانية علي طالب كلية التربية
جامعة عين شمس

توقيت

المكان/النوع

الجلسة

إدارة الجلسة

اللغة

الجلسة

اليوم العربي لمحو األمية 0002

-00.20
00.20

المسرح/عامة

أ.د .حازم راشد

كلية التربية ،جامعة عين شمس

أ.د .إقبال السمالوطي

تكريم الشبكة العربية لمحو األمية
ورعاة المؤتمر

-00.23
02.00
-02.00
02.20

قاعة /0
ورشة عمل

-03.20
03.20

غداء

المسرح/عامة

النشر الدولي

أ .د .خالد فؤاد
األستاذ بكلية التربية ،جامعة عين
شمس

العربية فقط

-02.20
03.20

أمين عام الشبكة العربية لمحو األمية
وتعليم الكبار
عرض ألنشطة شركة "تميز لبناء
القدرات" أحد رعاة المؤتمر

العربية مع ترجمة للغة اإلنجليزية

-00.20
00.23

ندوة بعنوان" :معا لخريطة موارد عربية في تعليم
الكبار والتعلم مدى الحياة"

حقل موسيقي مصري

اليوم الثالث :األربعاء 1172/71/71
توقيت

الجلسة

المكان/النوع إدارة الجلسة

الجلسة
00.00-00.00

تسجيل

اللغة

توقيت

المكان/النوع إدارة الجلسة

الجلسة

اللغة

الجلسة
00.00-00.00

كلية تطوير اإلنسان
جامعة كوكيوجاكوين ،طوكيو ،اليابان
ندوة عن برامج إعداد المعلم وتدريبه

تربية عين شمس

أ.د .سعيد خليل
كلية التربية جامعة عين شمس
أ.د .صالح غنيم

العربية

أ.د .عادل سالمة

المسرح/عامة

00.00-00.00

اليابانية مع ترجمة
للعربية واإلنجليزية

التوكاتسو في التعليم المدرسي الياباني
وإمكانياته في مصر
أ.د .سوجيتا هيروشي

رئيس شعبة بحوث التخطيط التربوي ،المركز القومي
للبحوث التربوية والتنمية

استراحة شاي

00.20-00.00

توافر واستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر من قبل الطالب
ضعاف البصر الذين يدرسون في مستوى التعليم
العالي

00.20-00.20

د /سمينة أشرف ،د .روخسانة بشير ،د .غالم فاطمة
جامعة البنجاب ،باكستان

المسرح/متزامنة

كلية التربية ،جامعة عين شمس

أ.د.سوزان صالح

د.أديولو جوشوا أينى
جامعة أديكونل أجاسين ،نيجيريا
بناء القدرة االنفعالية  ،والتعلم بوعي  ،والتمتع بالحياة
من خالل تطوير ذكاء القلب لطالب كليات التربية
(معلمو المستقبل)
ا.د /صفاء عفيفي

اإلنجليزية مع ترجمة للعربية

إدارة الوقت التعليمى من قبل المدراء واألداء
األكاديمي للطالب في المدارس الثانوية في
المقاطعات الشمالية التابعة لحكم مجلس الشيوخ
بوالية أوندو  ،نيجيريا

توقيت

المكان/النوع إدارة الجلسة

الجلسة

اللغة

الجلسة
كلية التربية ،جامعة عين شمس
فاعلية اساليب التحفيز الخاصة بمديرى المدارس على
اداء معلمى المدارس االبتدائية على اساس عمرهم
د .سوميرة مونوار ،د .مصباح مالك ،د.
غالم فاطمة ،د .خديجة ستار
جامعة البنجاب ،باكستان
دراسة مقارنة للنهج التفاعلي والنهج المتمحور حول
المعلم الكتساب المفردات

د .آمنة سعيد
جامعة أي إي آر ،باكستان
اإلعاقة واالستبعاد االجتماعي :خبرات الطالب ذوي
اإلعاقة السمعية الملتحقين بالمدارس الخاصة

د .رخسانا بشير ،د .سمينة أشرف
جامعة البنجاب ،باكستان

مشكالت تقويم األداء الوظيفي التي تواجه مُديري
مدارس محافظة الظاهرة في سلطنة عُمان

00.20-00.20

أ/سعيد بن راشد بن علي الشهومي
وزارة التربية والتعليم ،عُمان

قاعة  /0متزامنة

كلية التربية جامعة عين شمس

كلية العلوم واآلداب ،جامعة نزوى ،عُمان
استخدام المعايير لقياس الكفاءة الخارجية النوعية
للنظام التعليمي

د .حسن بن عبد العزيز الداود
جامعة شقراء ،السعودية

أثر وسائل تكنولوجيا المعلومات في خدمة

العربية

أ.د .عبد العزيز الشخص

د /حسام الدين السيد محمد ابراهيم

توقيت

الجلسة

المكان/النوع إدارة الجلسة

اللغة

الجلسة
العملية التعليمية

أ.د .بقادة زينب حميدة
أستاذ التعليم العالي ،جامعة البليدة  ،2الجزائر
حماسة المعلم

د.أناس كمال
وزارة التربية والتعليم ،مصر
القابلية للتكيف المهني للمعلمين :التصورات النظرية
ومنهجية القياس ،ودور برامج تدريب المعلم على
إعداد المعلم المتكيف مع المهنة

الباحثة :سماح حامد علي محمود

02.00-00.20

المسرح/عامة

عميد كلية التربية ،جامعة عين شمس ،مصر

العربية مع ترجمة لإلنجليزية

أ.د .ماجد أبو العنين

غداء

02.20-02.00

استخدام التكنولوجيا في البحث والتعليم

د .عمرو مختار
المحاضر بكلية التعليم المستمر بالجامعة األمريكية

العربية

قاعة  /0ورشة
عمل

03.20-02.20

جلسة ختامية

